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Juraj STAROŇ ŠIMKO nar.29.8.1962
vlastník spoluvlastníckych podielov v lesných pozemkoch
v urbári Pavčina Lehota

 Dobrý deň urbárnici !

Týmto vyhlasujem ja Juraj STAROŇ ŠIMKO KRAVOVČIAK že :

1- Nesúhlasím s terajším využívaním pozemkov vedených ako lesné pozemky
 v časti ŽIARCE, a ak sú aj nie už ako lesné pozemky čo zatiaľ neviem
nesúhlasím so zničenými plochami kde v minulosti bola nádherná mladá i stará hora.
Čiže nesúhlasím aby sa to využívalo na iné účely ako je zalesnenie a hospodárenie s lesným 
porastom. Žiadam o zmenu terajšieho stavu na minulý t.j. aby opäť bola zničená časť 
zalesnená !

2- Nesúhlasím a týmto zakazujem v mojom mene hospodáriť s mojimi podielami bez môjho 
súhlasu ! Čiže pri každom výrube pri každej planovanej zmene žiadam byť prizvaný a 
požiadaný o moje vyjadrenie súhlas k hospodáreniu v urbárskom spoločenstve Pavčina 
Lehota !

3- pokiaľ nebudete chcieť prejaviť ochotu o moj záujem vrátiť zničené  lesné pozemky 
do správneho minulého stavu budem to riešiť iným sposobom a zároveň žiadam o vyčlenenie 
mojho podielu v zodpovedajúcej ploche z Vami zničenej prírody v niektorej časti urbárskych 
pozemkov. Ak Vám nie je niečo jasné prosím spýtajte sa ale prosím slušne vecne !

4- Ďalej - týmto prehlasujem že žiadne podiely zo ziskov nemám záujem prijímať od Vášho či
zatiaľ ešte nášho urbárskeho spoločenstva Pavčina Lehota !
ALE - mám, záujem vo výške môjho podielu hradiť náklady na hospodárenie s horou. Pokiaľ 
Vám je ťažké porozumieť môjmu účtovníckemu grifu či systému rád objasním !

5- Ďalej mám seriózny záujem o práce ale podotýkam zdarma pri výsadbe zničených častí 
lesných porastov a ďalej už som dosť dlho mrzol a počúval nepríjemné vyjadrenia z urbáru tak 
Vás prosím zdržte sa nepríjemného správania a týmto žiadam kým som ešte urbárnikom aj ja 
----keďže vysporiadať urbárske podiely do súkromného vlastníctva nie je na slovensku 
jednoduché  
----takže týmto žiadam a oznamujem Vám členom i výboru že kým budem žiť ja a moja blízka 
rodina potrebujem ťažiť palivove i iné drevo ! Som vlastník skoro 10 ha lesných pozemkov tak 
hádam sa niečo nájde konečne aj pre mňa !

Srdečne Vám ďakujem za pozornosť !

Juraj STAROŇ ŠIMKO KRAVOVČIAK

28.apríl 2013


